Referat fra møte i RGB nr. 474
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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.474

Referat fra 10. april 2018
Tilstede:

Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen, Cora Galucio og Erik Songstad

Ikke tilstede:
M øte-leder:
Cecilie Dahl (måtte gå kl. 13.00) Cora overtok.
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted:
Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Student Nina, Hanne og Birgitte
Vedlegg:
1/474 Forslag til mandat for brukerråd i BA.

Informasjon fra andre møter og konferanser
Birgitte fortalte fra Tilretteleggerforum.
Studentene fortalte om sine oppgaver.
Så tok vi en runde blant tilretteleggerne
som fortalte om hvordan de jobber med brukermedvirkning
og hvilke utfordringer de har.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller nyheter.

Beskjeder og informasjon
Cecilie må gå kl. 13.00 i dag.
Cora overtar ansvaret som møteleder.
Hanne og Nina må gå til lunsj fordi de skal ha veiledning.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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E-post og beskjeder
Referat fra BA-rådsmøte i forrige uke.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi så på sidene til Inclousion International.
Den 17 verdenskongressen skal være i England i mai.

”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
BA-rådet
Vi gikk igjennom referatet fra BA-rådet.
De fikk tatt opp veldig mange viktige saker denne gangen.
De har laget et forslag til mandat som ennå ikke er bestemt.
Vi har forslaget med som vedlegg til dagens referat.

Saker til SAR:
Sakslisten ligger på hjemmesiden.
Det er gjort en oppdatering.
Vi fortsetter forberedelsene til SAR på neste møte.
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SAKER
09/17

Temakveld: «Sjef i eget hus»
Cecilie og Frøydis vil hjelper til med handling på mandag
og Frøydis på onsdag hvis det er behov.
Vi må starte med handlingen kl. 13.30.
Vi har fortsatt å snakke om spørsmålene til gruppearbeidet
og test ut bruk av mentimeter.
Alle synes det fungerte fint etter litt trening.
På tema-kvelden går vi igjennom spørsmålene først samlet
og så svarer deltakerne på de under gruppearbeidet.

Vedtak:

Vi har ikke hørt noe fra Geir Aasgaard ennå.

11/17

Studenter i praksis våren 2018
Studentene hadde kjøpt hvetekringle og twist,
fordi det er siste dagen de er hos oss.

Vedtak:

Vi ønsker de lykke til videre – stor klem og smilefjes.

01/18

Oppskrift på brukerråd
Tilretteleggerforumet fikk ikke jobbet med dette punktet
på siste møte.
Vi setter det inn i sakslisten til SAR og ber alle brukerrådene
komme med innspill til hva som kan være i oppskriften til møtene.
Eksempler kan være hvordan velge representanter.
Hvordan skal sakslisten og referatet være.
Hvilke saker man kan jobbe med, komme med eksempler.
Hvor man kan få saker fra, komme med eksempler.
Skal man velge leder og nestleder.
Velge møteleder, gå på rundgang.
Og sikker mange andre forslag.

Vedtak:

Settes inn i sakslisten og tas opp på SAR.
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02/18

Tur til Grunden i Sverige
Erik, Frøydis, Cora blir med.
John-Harald blir med hvis han får permisjon med lønn.
Programmet er ferdig og tas opp på neste møte.
Det er ikke avklart ennå om Færøyene blir med.

Vedtak:

Lars Ole sender melding til Hedvig i NFU.

Godkjenning av referat nummer 474
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
- Oppdatere Om oss - utsatt.
Lars Ole må sørge for at dette legges inn.
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Vedlegg 1/474
Mandat for brukerråd i Bærum Arbeidssenter. (forslag)
De som er valgt til å sitte i de lokale brukerrådene og BA-rådet har fått et mandat.
Mandat betyr at du har fått oppgaven med å snakke for de som har valgt deg.
1. Hva skal rådet gjøre? (Målsetting)
De som sitter i rådet skal gi avdelingsleder og tjenesteleder råd og fortelle hva
arbeidstakerne mener om saker.
De skal også ta opp ønsker fra de andre arbeidstakerne.
BA-rådet kan ikke bestemme over avdelingsleder og tjenesteleder, men de skal høre på
arbeidstakernes mening.
2. Hvem skal sitte i rådet? (Sammensetning)
I BA-rådet skal det sitte to arbeidstakere fra Emma, fra Rud og fra Wøyen, (og en
arbeidstaker fra PEKA,?) det vil si 7 representanter.
Medlemmene velges for to år og hvert år skal det velges 1 ny representant fra hvert sted.
Valget foregår i september.
Det er bare arbeidstakere som kan velges, og det er lov til å ta gjenvalg.
Arbeidstakerne skal velges ved skriftlig valg, etter en fast plan.
De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de ønsker å bli valgt.
BA-rådet velger en leder og en nestleder.
Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.
3. Hva skal BA-rådet jobbe med? (Saker og oppgaver.)
BA-rådet skal gi råd i saker som handler om arbeidsstedet.
De skal bli spurt og hørt i saker som handler om brukerundersøkelser og kommunens
handlingsprogram. De skal også få informasjon om Bærum Arbeidssenters administrative
planer, slik som HMS-plan og Virksomhetsplan.
Brukerrådet skal få informasjon om avdelingens budsjett og regnskap.
4. Hvor ofte møtes vi? (Møtehyppighet)
Det holdes fem møter i året.
Årshjulet for BA-rådet viser når møtene skal være.
Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.
Tjenesteleder har ansvar for møteinnkalling, saksliste og referat, denne oppgaven kan
overlates til andre.
Innkalling og saksliste sendes ut senest 7 dager før møtet.
Referatet skal sendes til alle i rådet senest 7 dager etter møtet.
5. Lokale brukerråd. (lokalt mandat)
Hvert av arbeidsstedene i Bærum Arbeidssenter skal ha egne, lokale brukerråd. I disse
rådene kan det sitte flere arbeidstakere. Representanter til BA-rådet velges blant deltakerne i
de lokale rådene.
Valget til de lokale rådene foregår på samme måte som valget til BA-rådet.
De lokale rådene møtes ca 10 ganger pr år og tar opp ting som gjelder spesielt på den
enkelte arbeidsplassen eller for hele Bærum Arbeidssenter. Hvert av de lokale rådene skal
ha minst en sak med inn i BA-rådsmøtene.
Rådene må sende saker til tilrettelegger i god tid før BA-rådsmøtet, slik at sakene kommer
med på sakslisten i innkallingen.
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